
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά 

με τη μετάβαση και επιστροφή μαθητών και συνοδού εκπαιδευτικού προς τη/ και από 
τη Βαλέττα της Μάλτας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2» 

 
 

Στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 "Islanders - Capitalising on Tourism to increase the employability of 
young people with fewer opportunities" (2015-3-MT01-KA205-015040) 

προσκαλούμε 
τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να 
καταθέσουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης (Λεωφόρος Κνωσού 6, ΤΚ. 
71306, Ηράκλειο, υπόψη κ. Μανασσάκη Βασίλη) σφραγισμένη προσφορά κατά το χρονικό 
διάστημα από 4 Απριλίου 2016 έως και 11 Απριλίου 2016, ώρα 12.00. Οι προσφορές, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή 
ταχυδρομικά αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης έως την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Το εμπρόθεσμο της 
προσφοράς σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα αποστολής 
του ταχυδρομείου. 
Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής: 
1. Αριθμός μετακινούμενων: δέκα (10) μαθητές/τριες και μια (1) συνοδός εκπαιδευτικός 
2. Αεροπορικά εισιτήρια (με αποσκευή) μετ’ επιστροφής από Ηράκλειο- Βαλέττα 
3. Αναχώρηση: Δευτέρα 02 Μαΐου 2016  
4. Επιστροφή: Πέμπτη 12 Μαΐου 2016  
Σύμφωνα με τους χρηματοδοτικούς όρους του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος, θα 
αποπληρωθεί όλο το κόστος της μετακίνησης μια εβδομάδα πριν την πραγματοποίηση της και 
αφού έχει γίνει η έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων.   
Τα πρακτορεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, οφείλουν να πληρούν τις  προϋποθέσεις και  
τους όρους της με αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2011) με θέμα: 
«Εκδρομές− Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» 
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη 
δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

-----   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
  

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ   
-----   

Υπηρεσία Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης 
Τμήμα Α’  

Ηράκλειο, 01-04-2016 
Αρ. Πρωτ.: Φ.14.2/3542 
 Ταχ. Δ/νση:  Λ. Κνωσού 6  

Τ. Κ. – Πόλη:  71306 – Ηράκλειο Κρήτης   
Πληροφορίες:  Πιταροκοίλη Στέλλα  
e-mail: dntis@kritis.pde.sch.gr  
Τηλέφωνο:  2810302440  
FAX:  2810302444  

ΠΡΟΣ: 
Γραφεία Γενικού Τουρισμού 

ΑΔΑ: Ψ0ΥΖ4653ΠΣ-Κ2Φ



Οι  προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον της επιτροπής αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας και 
το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία. 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

1. Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης και 
στις ιστοσελίδες Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

2. Θα κοινοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γενική Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (info@poet.gr), με την παράκληση να 
κοινοποιηθεί στα μέλη της που πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατάθεση 
προσφοράς. 
 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: Ψ0ΥΖ4653ΠΣ-Κ2Φ
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